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السفيرة البريطانية تطالب «االصالح» بتحديد موقفهم من (زواج الصغيرات)
اكدت مصادر رفيعة ان السفيرة 
البريطانية في صنعاء السيدة " جين 
ماريوت " طالبت رئيس الهيئة العليا 
للتجمع اليمني لإلصالح محمد عبدالله 
اليدومي بتحديد موقف حزب 
االصـــالح مــن قضية زواج 

الصغيرات في اليمن .
ونقل موقع "براقش نت" عن المصادر 
ذاتها ان السفيرة البريطانية طرحت 
مــوضــوع زواج الصغيرات خــالل لقائها 
الثالثاء باليدومي، واشــارت الى ان نواب 
حزب االصالح يعرقلون صدور قانون زواج 

الصغيرات , وطالبت بموقف واضح من 
حزب االصالح إزاء هذه القضية .

وحــســب الــمــصــادر فــإن هــذه القضية 
ــذي جمع السفيرة  كانت محور اللقاء ال

البريطانية باليدومي .

إشراف:

هناء الوجيه

يقول مازن البكري - ١١ عامًا: في االجازة الصيفية نحب ان نلعب 
ونستمتع بوقتنا وننمي مواهبنا نلعب في الحارة كرة القدم مع 
اصدقائي ولكن لالسف دائما نجد التوبيخ من المحيطين بنا الذين 
يقولون نزعجهم ولكن اين نلعب اين يمكننا ان نذهب ال توجد 
نوادي وال مساحات للعب ونحن حقيقة محرمون من حقنا في اللعب 
باريحية والن امي عادة ما تسمع ضجر الجيران هي تمنعني من 
اللعب ولكني آخذ كرتي دون ان تعلم واذهب للعب مع أوالد حارتي 
والمشكله ايضًا اننا حين نلعب ما نكاد نبدأ حتى تمر سيارة فنضطر 
اليقاف اللعب او تمر نساء ونوقف اللعب مجددًا وفي كل مرة آخر 
المطاف تكتشف والدتي اني العب بالكرة وتوبخني على خروجي 
الى الشارع لكن لو كان عندنا مكان مخصصًا للعب اكيد ان الوضع 
لن يكون بهذا السوء لكن لالسف المكان للعب اال الحارة والشارع. 
 أحمد مطهر  - ١٠ سنوات يتحدث قائًال: ابي يمنعني من اللعب 
في الشارع النه يخاف علّي، وأنا أرغب في اللعب بمكان آخر غير 

المنزل، فهو ضيق جدًا ، وال توجد فيه بلكونة ، ونشعر بالطفش أنا 
وأخواتي، ولكن ال نستطيع أن نقنع والدنا بأن نخرج للعب في الحارة 
، النه يخاف علينا من السيارات والموتورات التي تمر مسرعة.. 
نتمنى ان يكون في الحارة اماكن مناسبة للعب لو كان هناك اماكن 

مناسبة لما كان والدي يرفض ان نخرج ونلعب. 
رهف المروني ١٢عامًا تحدثت قائلة: أتمنى أن تكون الحديقة 
قريبة من منزلي ، فأنا ال أذهب إلى الحديقة إال نادرًا ، ففي الحديقة 
نلعب ونستمتع بوقتنا ، وعندما أذهب إلى الحديقة مع أسرتي 

أتمنى أال ينتهي النهار أبدًا 
أشعر بضجر ألني ال ألعب اال مع أخي الصغير الذي يبلغ اربع 
سنوات .. نلعب المكعبات ، ونشاهد التلفزيون أنا وهو فقط وفي 
االجازة الصيفية ال يكون هناك مجال اال لبعض الرحالت العائلية 

النادرة وال توجد فرصة لتغيير ذلك الروتين.
ل محمد فراس ١٣ عامًا: لماذا يوجد في كل بيت مقيل  يتساء

للتخزين، وال يوجد حوش للعب األطفال وال توجد حتى نوادي 
في الحارات او اماكن لالعب وحين نخرج الى الشارع نجد التوبيخ 
والصراخ من اغلب المحيطين لحجة الضجيج وليس من حقنا ان 
نلعب او نستمتع بوقتنا وبالذات اننا اآلن في االجازة الصيفية أين 

نلعب اذًا وكيف يمكن ان نجد حقنا في اللعب دون تذمر..  
جمالة القاضي- مديرة مدرسة: هذا الموضوع من المواضيع 
المهمة جدًا ، ومن المفترض أن ُيطرح بقوة على أصحاب 
القرار ، فاألمر أصبح مزعجًا جدًا بعد توسع حركة العمران ، 
وازدحام المحافظة بالسكان، ونزوح الناس إليها من األرياف 
أو المحافظات األخرى.. أضف إلى ذلك أن شوارعها خالية من 
األرصفة خطيرة عليهم وتجعلهم في مواجهة مباشرة مع 
السيارات والدراجات النارية ، فأين هي حقوق األطفال في 
اللعب والتنزه والترويح عن النفس نتمنى أن يؤخذ ذلك بعين 

االعتبار وأال يهمل ابدًا.

 أين يذهب أطفالنا؟!
اللعب أفضل مهارة يجيدها األطفال، .. وهو الوســط الذي يتعلموا فيه الكثير من المفردات والمشــاعر، وربما القيم أيضًا، ولكن  

لألسف هناك كثير ممن ال يدرك تلك األهمية ويتذمر بمجرد أن يرى األطفال يفرغون طاقتهم من خالل اللعب بحجة أنهم مصدر 
للضجيج والفوضى وخاصة إذا كان اللعب في الشارع كما هو حاصل في هذه األيام خالل اإلجازة الصيفية حيث أن هذه الفترة هي فترة التفرغ 

والترفيه بالنسبة لألطفال وال مكان للعب وااللتقاء مع األصدقاء إال في الشارع حيث ال حدائق وال مالعب يمكن الذهاب إليها ... 
الميثاق  اســتطلعت آراء حول تذمر المجتمع من احتشــاد األطفال في الشوارع و بالذات أثناء اإلجازة الصيفية وتلفت االنتباه الى أوجاع 

الصغار من هذه الظاهرة، وآثارها عليهم، وخرجنا بالحصيلة التالية:

ال حدائق وال مالعب ..

المواطنة 
في الدولة 

المدنية 
الحديثة

سلوى المتوكل

< أشياء كنا ننعم بها دون أن 
نقدر القيمة الغالية والجليلة لهذه 
النعم بل تأخذنا اآلمال والتطلعات 
ألن نحلم بأكثر من ذلــك دون أن 
نـــدرك أنــنــا سنسلب أبــســط هذه 
األشياء من النعم التي هي من حق 
كل مواطن.. كان األمن واالستقرار 
ــة  ــوان دول ــــرأي هــو عــن ــة ال وحــري
الوحدة لكننا اليوم نعيش دوامة 
صراع غير منتهية لم نحصد منها 
إّال الخوف وفقدان األمن الذي أتى 
ــاح الخماسين  علينا كعاصفة ري

متسببًا بانقطاع مستمر لساعات طويلة لتيار الكهرباء وشبه 
انعدام للماء، بل واألمّر من ذلك أننا سلبنا أغلى وأجل هذه النعم 

وهو األمن واالستقرار..
لقد تحدثت في ذلك أكثر من مرة ولكن المشكلة مستمرة 
وفي حالة تزايد من الصراع حتى على ُبعد خطوات من المنزل.. 
إذ صار الغالبية من الناس يهرعون إلدراك أطفالهم والبعض 
حافي القدمين وكنت أنا وشقيقي يحيى، حفظه الله ممن اسرعنا 
إلى الشارع كي نطمئن على أطفالنا الذين ال ذنب لهم غير أنهم 
كانوا يمارسون حقوق الطفولة باللعب ببعض الوقت أمام المنزل، 
وعندما سمعنا صــوت وابــل من الرصاص اطلقه رجــال قسم 

الشرطة وهم المعنيين بأمننا وحمايتنا..
صحيح أن الرصاص كان في الجو ونحمد الله تعالى لم يسبب 
اصابات لألرواح البشرية، كما أصبح األمر معتادًا.. لكن الرصاص 
سبب حاالت من الخوف والفزع لغالبية قاطني الحي ألن الجميع 
خرج يبحث عن طفله الذين عاد البعض منهم مذعورًا لم تعد 
قدماه تحمله والبعض لم يعد، ما دفعنا للخروج حفاة القدمين 

للبحث عنهم خوفًا عليهم من الضياع.
لم يكن هذا وضعنا في السابق.. ألبسط األمور تحدث اشتباكات 
بين الناس ورجال األمن وكثيرًا ما تنتهي بحوادث مؤلمة ال تحمد 
عقباها، أتذكر ان مسرح حياتنا كان جميًال تملؤه االمنيات 
والسفر في العديد من مناطق اليمن ألننا كنا ننعم باألمن 
واالطمئنان لكن اليوم ماذا جنينا من الدولة المدنية الحديثة التي 
زعموها ويبدو أنهم يقصدون بالحداثة هو حرماننا من ابسط 
حقوق المواطنة وهي األمن وتوفير الخدمات كالكهرباء والماء 
ولن أبالغ بالحديث عن االسعار، ولكن األمر كان أرحم بكثير ألن 
المقابل كان الوطن ُيعمر ويزدهر وكانت العديد من المشاريع 
بنى في كل محافظات الوطن، 

ُ
على كافة الُصعد والمجاالت ت

لكن اليوم لم نعد نسمع عن حجر أساس لهذا المشروع أو ذاك 
غير الحديث عن الموازنة التي يذهب الكثير من المليارات 
منها لغالبية وزراء دولة الحداثة والمدنية، واصبح الغالبية من 
الناس في الشوارع ُيردد «سالم الله على عفاش» وأنا أقول: سالم 
الله على زمن األمــن واالطمئنان، سالم الله على رجل السالم 
والمنجزات العظيمة وال يعني ذلك بأني وكل من وافقني الرأي 
بذلك أننا نقف ضد تيار التغيير إذا كان أتى بأسس سليمة تحترم 
االنجازات العظيمة التي تحققت وتحترم الرجل الذي حققها 
بكل وطنية واخالص.. ولكنهم زعموا بل نسبوا إلى من حقق 
األمن والمنجزات العظيمة الفساد وهم من أتى بالفساد وكانوا 
شركاء فيه.. زعموا المدنية وما أتوا إّال لسلبنا كل حقوق المواطنة 
وإلى متى سيستمر وضعنا مع هذه الشعارات ونحن نعاني فقدان 

األمن وعدم توافر العديد من الخدمات.

رجل السالم والمنجزات
يا ابن ذي يزن لن يضيع تاريخك

فينا
فقد وعيناه منذ فجر العمر

والصبى
وغدونا ننهل من مسيرتك

وترعرعنا
ننقش اسمك ذكرًا

خالدا
أيا نسر سبأ لن يمسك

الضر أبد
ما دامت األرواح في الدم

والجسد

 عوامل غريبة في المرأة تجذب الرجل !!

هناك بعض الخفايا التي يحتفظ بها الرجل في 
سريرته ومنها األمور الغريبة التي يحبها في المرأة، 

والتي يمكن التعرف عليها من خالل: 
- المظهر المبعثر: قد ترغبين دائمًا بالظهور 
 أّن معظم الرجال 

ّ
فة أمام شريكك، إال

ّ
بة ومصف

ّ
مرت

يبدون انجذابًا كبيرًا لدى رؤية المرأة في مالبس 
النوم ومبعثرة بعض الشيء، ولكن ليس دائمًا، هذا 
المظهر غير المثالي ُيظهر للرجل مدى راحتِك مع 
نفسِك، حيث تكونين على طبيعتِك وبكامل أنوثتِك 

غير المصطنعة. 
م عن الرعب في 

ّ
- الخوف: وبالخوف هنا ال نتكل

المواقف الخطيرة والــجــدّيــة، بــل عــن رّدة فعل 
النساء "المبالغ بها قليًال" إزاء بعض المواقف 
الدقيقة كرؤية صرصار على األرض، أو الخوف 
من المرتفعات مثًال، إذ إّن هذه المواقف تتيح له 
ل وإنقاذِك بشكل "بطولي" فيشعر برجولته 

ّ
التدخ

وقّوته أمام طبيعة المرأة الرقيقة. 
- تطبيق الماكياج: قد ال تصّدقي ذلــك، ولكّن 
الرجل يستمتع بمشاهدة شريكته وهي تطّبق 
الماكياج بين الحين واآلخر وينجذب إلى األمر بشكل 
كبير، فهو يحّب أن يراك وأنــِت في تمام التركيز 
. ة إلتمام اإلطاللة المتكاملة بأسلوبِك الخاصّ

ّ
والدق

خالل شهر أبريل.. الجريمة إمرأة
ضبطت أجهزة الشرطة ٣٥٤٢ متهمًا ومشتبهًا به على ذمة 

جرائم وقضايا جنائية مختلفة وقعت خالل شهر أبريل الماضي.
وذكرت تقارير الشرطة انه من بين المضبوطين ١٣٨ امرأة 
متهمة، و ١١٤ من األحداث باإلضافة إلى 

٥١ متهمًا من جنسيات أفريقية.
مــشــيــرة الــــى أن ٢١٤٣ من 
المتهمين تورطوا في ارتكاب 
جـــرائـــم جــنــائــيــة جــســيــمــة في 
عـــدادهـــم ١٧١ متهمًا 
ــكــاب جــرائــم قتل  ــارت ب
عمدي, فيما بلغ عدد 
المتهمين بارتكاب 
جرائم جنائية غير 
جــســيــمــة ١٤٩٩ 

متهمًا.

رصاصتان تقتالن طفلة وامرأة 

قتل رجل في محافظة البيضاء زوجته برصاصة في 
الرأس عن طريق الخطأ.. وقالت الشرطة بمديرية 
رداع ان الزوج كان يعبث ببندقيته فانطلقت منها 

رصاصة فجرت رأس زوجته..

وفي محافظة حجة أدت رصاصة طائشة الى وفاة طفلة في 
الــ٩ من عمرها.. وقالت الشرطة بمديرية حرض ان اطالق 
النار في حفل زفــاف نتج عنه وفــاة الطفلة ملكة محمد 

محبحب برصاصة هبطت عليها من السماء.


